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Datum 
11 januari 2022 
 
Onderwerp 
Afdoening motie: ‘Verfraai de stad met een stadstekenaar’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel inzake Programmabegroting 2022-2025 (incl. 

bijstellingen huidige uitvoeringjaar 2021 (RIS309850) op 4 november 2021 de door het raadslid 

mevrouw Klokkenburg ingediende motie ‘Verfraai de stad met een stadstekenaar’ (RIS310596) 

aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende dat:  

− 24% van Den Haag laaggeletterd is en niet bereikt wordt door een eventuele stadsdichter;  

− steden als Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam sinds enkele jaren een stadstekenaar hebben 

aangesteld. 

 

Overwegende dat:  

− een stadstekenaar kunst voor een breed publiek toegankelijk kan maken, een openbaar podium 

krijgt en de stad beeldend kan vangen;  

− toegankelijke Haagse kunst bovendien een verbindende rol kan spelen in de stad.  

 

Verzoekt het college:  

− te onderzoeken wat de kosten en mogelijkheden zijn om een stadstekenaar aan te stellen; 

− de raad daarover te berichten. 

 

Hierbij informeert het college u over het afdoen van de motie: 

 

Het college is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een stadstekenaar in het leven te 

roepen, nadat Nest-ruimte voor kunst (een kunstinstelling voor hedendaagse beeldende kunst in Den 

Haag) met de vraag kwam hier gezamenlijk met de gemeente Den Haag in op te trekken. Het college 

onderkent dat een stadstekenaar op een eigenzinnige manier de stad in kaart kan brengen en hiermee 

kan bouwen aan een artistiek archief van de stad door hedendaagse ogen.  
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Dit brengt niet alleen verfraaiing door kunst in de stad, maar verbindt ook burgers aan dit initiatief. 

Zoals een stadsdichter de beleving van de stad in woorden vat, verbeeldt de stadstekenaar op geheel 

eigen wijze zijn observaties en gebeurtenissen in de stad in tekeningen.  

 

Om het stadstekenaarschap te verankeren in het beleid van de gemeente Den Haag onderzoekt het 

college op een gedegen manier het voor meerdere jaren aanstellen van een stadstekenaar. Samen met 

het Haags Stadsarchief wordt onderzocht hoe de stadstekenaar aan te stellen, diens werk stadsbreed 

bij de Haagse bevolking onder de aandacht te brengen, een tentoonstelling te organiseren en een 

tweejaarlijkse publicatie te verzorgen met het werk van de stadstekenaar. Het college onderzoekt de 

kosten en mogelijkheden en verwacht de resultaten hiervan in het voorjaar van 2022 te delen met uw 

raad. 

 

Het college beschouwt de motie daarmee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders,  

de secretaris,    de burgemeester, 

 

Ilma Merx   Jan van Zanen 

 

 

 

 

 

 
 
 


